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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 14 september 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 

Rooster van aftreden 

Het bestuur agendeert jaarlijks het rooster van aftreden. Hierbij houdt het bestuur de vinger aan de pols 

wat betreft het eindigen van bestuurstermijnen, waardoor het tijdig hierop kan anticiperen om aan de 

continuïteit van het bestuur te voldoen. Tevens worden de termijnen van de leden van het 

verantwoordingsorgaan op deze wijze gemonitord. Met voordragende partijen wordt tijdig contact 

opgenomen voor de invulling van vacatures. 

 

Opleidingsplan 

Het bestuur heeft het opleidingsplan voor 2021-2022 vastgesteld. In het opleidingsplan is uiteengezet 

welke vereisten er qua deskundigheid en competenties van het bestuur verwacht wordt. Tevens is in het 

opleidingsplan het voorgenomen programma aan educatie, zowel individueel per bestuurder als 

collectief opgenomen. 

 

Financieel/Actuarieel 
 

Aanbevelingen jaarwerk 

Het bestuur ontvangt van de accountant en de certificerend actuaris, in de rapportages over het 

jaarwerk van 2020, aanbevelingen over hoe bepaalde zaken binnen het pensioenfonds verbeterd 

kunnen worden. Het bestuur heeft deze aanbevelingen besproken en vastgesteld of en hoe deze 

opgevolgd gaan worden (dit hoeft namelijk niet als het bestuur hierover een andere mening heeft). Over 

de opvolging van de aanbevelingen krijgt het bestuur periodiek gerapporteerd door het bestuursbureau. 

 

Risicomanagement 
 

Rapportage vernieuwd 

Ieder kwartaal stelt het bestuursbureau een rapportage op voor het bestuur. Hierin wordt gerapporteerd 

over de financiële situatie van het fonds en de stand van de beleggingen. Daarnaast wordt hierin 

gerapporteerd over de status van het risicomanagement op alle mogelijke risico’s die zich bij ons fonds 

kunnen voordoen. Om nog duidelijker de risico’s bij het bestuur in beeld te brengen, is er een 

vernieuwing in de rapportage opgenomen, waarbij deze visueel zijn gemaakt. Zo kan het bestuur in één 

oogopslag de stand van zaken zien en de ontwikkelingen hierin. Deze vernieuwde rapportage wordt nog 

verder doorontwikkeld zodat deze per 2022 de huidige rapportage kan vervangen.  

 

   

 

  


